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Onderwerp: Bijdrage centrumplan Borger 

Geachte voorzitter/leden, 

Wij zijn voornemens in te stemmen met het verzoek van de gemeente Borger-Odoorn 

om financieel te participeren in de uitvoering van het Masterplan Borger-centrum 

(samen bouwen aan een bruisende kern) en hiervoor een subsidiebedrag van 

€ 600.000,-- toe te zeggen. 

Aanleiding 

Het Masterplan Borger-centrum (najaar 2014) omvat een veelheid aan initiatieven die 

de gemeente wil uitvoeren om de kwaliteit (van de openbare ruimte) van het centrum 

van Borger op te krikken. In het Masterplan is een combinatie gemaakt van een veel

heid aan te integreren aspecten, zoals voorzieningen, volkshuisvesting, recreatie en 

toerisme, zorg, kunst en cultuur en bereikbaarheid. 

Het totale investeringsvolume bedraagt€ 1,3 miljoen, waarvan de gemeente zelf 

€ 700.000,-- voor haar rekening neemt. Met deze investering kan het grootste deel 

van het openbare gebied in het centrum en de directe omgeving worden aangepakt. 

In de afweging over de eventuele toekenning van de gevraagde bijdrage hebben wij 

gekeken in hoeverre er provinciale belangen, verantwoordelijkheden en ambities aan 

de orde zijn bij het genoemde Masterplan. Van belang zijn onder andere de volgende 

argumenten. 

1. Er loopt een drukke (ook provinciaal belangrijke) weg door het dorp, waardoor er

een provinciaal belang is, zoals doorstroming en verkeersveiligheid. Deze weg

maakt een fraaie oplossing voor het openbare gebied lastiger.

2. De gemeente wil het centrum nadrukkelijk gebruiken als entree voor toeristen en

recreanten en daarmee als uithangbord voor alles wat er aanwezig is, zoals

Geopark, Hunebedcentrum en startpunt voor trips in de regio; oftewel, een aan

trekkelijk centrum van Borger schraagt direct en indirect een aantal provinciale

doelen en ambities.
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3. Rondom Borger is veel verblijfsrecreatie. Een attractief centrum ondersteunt dit

(werkgelegenheid). Het type werk past goed bij het aanwezige arbeidspotentieel

(mbo, mbo+).

4. De gemeente kiest in haar (krimp)beleid duidelijk voor een sterke (regionale) posi

tie van Borger als het gaat om voorzieningen. Dit is ook een provinciaal belang.

5. In het centrum van Borger dient nog het nodige te worden gesaneerd. Doordat de

gemeente in haar beleid zo duidelijk kiest voor Borger als centrumdorp kan de

provincie dit juist hier ondersteunen. Focus op een sterke regionale kern is voor

de provincie interessant in een krimpregio, waarbij voorzieningen onder druk

staan en niet overal alles in stand kan worden gehouden.

6. De aanpak van het openbare gebied in het centrum en directe omgeving is een

mooi vertrekpunt voor de verdere uitbouw van de regionale positie van Borger op

het gebied van recreatie en toerisme!

Op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe kun

nen wij pas een besluit nemen over verlening van incidentele prestatiesubsidies van 

€ 150.000,-- en meer nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen hierover ter 

kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde 'voorhangprocedure'. 

Wij verzoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wij zien uw reactie 

graag binnen vier weken tegemoet. 

Hoogachtend, 

ta en van Drenthe, 

, secretaris 

coll. 
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